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13ο KEIMENO   

ΠΩ Η ΓΝΩΗ ΝΙΚΗΔ ΣΗ ΓΔΙΙΓΑΙΜΟΝΙΑ 

Σε λύρηα ηεο 21εο / 22εο Ινπλίνπ ηνπ 168 π.Υ. πξηλ από ηε κάρε ηεο Πύδλαο –όπνπ ν 
Αηκίιηνο Παύινο λίθεζε ην βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Πεξζέα (βι. ηελ εηζ. ζην κάζ. XII) – έγηλε 
έθιεηςε ηεο ζειήλεο πνπ ηξνκνθξάηεζε ηνπο Ρσκαίνπο ζηξαηηώηεο. Ο αζηξνλόκνο 
νπιπίθηνο Γάιινο, πνπ ήηαλ ύπαξρνο ηνπ Αηκηιίνπ Παύινπ –ή, ζύκθσλα κε άιιεο πεγέο, 
ρηιίαξρνο– ηνπο έθαλε έλα πξόρεηξν κάζεκα αζηξνλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα μαλαβξνύλ ην 
ρακέλν εζηθό ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηε κάρε. Η παξαηήξεζε ηνπ Κηθέξσλα (ζρεηηθά κε απηό 
ην πεξηζηαηηθό) όηη ν Γάιινο «θαηόξζσζε λα απαιιάμεη από ηε δεηζηδαηκνλία (religio) ηνπο 
άμεζηνπο ρσξηάηεο» έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Από ηε κηα πιεπξά, επαλαιακβάλεη ηελ ειιεληθή 
όζν θαη ξσκατθή αληίιεςε όηη ν άλζξσπνο θαηαδπλαζηεύεηαη από ηελ άγλνηά ηνπ. Από ηελ 
άιιε, επηβεβαηώλεη –πην πνιύ ίζσο γηα ηε Ρώκε από ό,ηη γηα ηελ Ειιάδα– ηε κνλνπώιεζε 
ηεο γλώζεο από ηηο αλώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ο νπιπίθηνο Γάιινο –έλαο «πνιύ 
κνξθσκέλνο άλζξσπνο», όπσο καο πιεξνθνξεί ν Κηθέξσλαο– θαηαγόηαλ από 
αξηζηνθξαηηθή γεληά θαη ηελ επόκελε ρξνληά ειεμέγε ύπαηνο. 
 
 
 

Sulpicius Gallus legātus Luci Aemili Pauli erat, qui 

bellum adversus Persen regem gerēbat. Serēnā nocte 

subito luna defecerat*; ob repentīnum monstrum terror 

animos militum invaserat* et exercitus* fiduciam 

amiserat*. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de 

stellārum lunaeque statu* ac motibus* disputāvit eōque 

modo exercitum* alacrem in pugnam misit. Sic liberāles 

artes Galli aditum* ad illustrem illam Pauliānam victoriam 

dedērunt. Quia ille metum* exercitus* Rōmāni vicerat*, 

imperātor adversarios vincere potuit!  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 
Sulpicius       Gallus   erat   legātus       Luci       Aemili    Pauli,  
Ο νπιπίθηνο Γάιινο   ήηαλ  ύπαξρνο ηνπ Λεύθηνπ Αηκίιηνπ Παύινπ, 
 
qui         gerēbat  bellum  adversus    Persen       regem.  
ν νπνίνο δηεμήγε  πόιεκν    ελαληίνλ  ηνπ Πεξζέα    βαζηιηά.  
 
Serēnā         nocte   subito     luna      defecerat;  
Mηα μάζηεξε λύρηα   μαθληθά  ε ζειήλε  είρε ραζεί · 
  
ob    repentīnum       monstrum      terror      invaserat     animos       militum  
Από ην παξάμελν θαη θνβεξό ζέακα ηξόκνο είρε θαηαιάβεη ηηο ςπρέο ησλ ζηξαηησηώλ  
 
et    exercitus     amiserat           fiduciam.  
θαη   ν ζηξαηόο     είρε ράζεη   ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ.  
 
Tum    Sulpicius   Gallus  disputāvit   de         caeli       ratiōne  
Σόηε ν νπιπίθηνο Γάιινο      κίιεζε      γηα  ηνπ νπξαλνύ ηε θύζε  
 
et    de    statu   ac    motibus       stellārum        lunaeque   
θαη γηα ηε ζέζε   θαη  ηηο θηλήζεηο  ησλ  αζηεξηώλ  θαη ηεο ζειήλεο 
 
eōque             modo     misit   exercitum   alacrem   in   pugnam.  
θαη κ’ απηόλ  ηνλ ηξόπν έζηεηιε  ην ζηξαηό    πξόζπκν  ζηε   κάρε.  
 
Sic      liberāles     artes      Galli       dedērunt   aditum  
Έηζη νη ειεπζέξηεο  ηέρλεο ηνπ Γάιινπ  άλνημαλ    ην δξόκν 
 
ad   illustrem   illam  Pauliānam victoriam.  
γηα ηελ έλδνμε  εθείλε   Παπιηαλή      λίθε.  
 
Quia       ille         vicerat      metum*    exercitus     Rōmāni,  
Επεηδή εθείλνο   είρε ληθήζεη  ην θόβν  ηνπ ξσκατθνύ  ζηξαηνύ, 
 
imperātor      potuit     vincere    adversarios! 
ν ζηξαηεγόο κπόξεζε  λα ληθήζεη  ηνπο ερζξνύο! 
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
luna, -ae (Θ) = ζειήλε (ρσξίο πιεζπληηθό) 

stella, -ae (Θ) = αζηέξη  

Perses, -ae (A) = Πεξζέαο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

fiducia, -ae (Θ) = απηνπεπνίζεζε (ρσξίο πιεζπληηθό) 

stella, -ae (Θ) = αζηέξη  

pugna, -ae (Θ) = κάρε  

victoria, -ae (Θ) = λίθε 
  

Β΄ΚΛΙΗ  
*Sulpicius, -ii, -i (Α) = νπιπίθηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

Gallus, -i (Α) = Γάιινο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

legatus, -i (Α) = ππαξρεγόο  

*Lucius, -ii, -i (Α) = Λεύθηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

*Aemilius, -ii, -i (Α) = Αηκίιηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

Paulus, -i (Α) = Παύινο  

animus, -i (Α) = έηνο  

modus, -i (Α) = ηξόπνο  

adversarius, -ii  (Α) = αληίπαινο, ερζξόο, δε ζπλαηξείηαη ε γεληθή εληθνύ!!! 

bellum, -i (Ο) = πόιεκνο  

caelum, -i (Ο) = νπξαλόο (εηεξνγελέο: ζηνλ πιεζπληηθό είλαη αξζεληθό: caeli, caelorum) 

monstrum, -i (Ο) = παξάδνμν γεγνλόο, ηέξαο  

 
Γ΄ΚΛΙΗ  
rex, regis (Α) = βαζηιηάο  

nox, noctis (Θ) = λύρηα, αθαηξεηηθή εληθνύ: nocte- noctu, γεληθή πιεζπληηθνύ: noctium 

terror, -oris (A) = ηξόκνο  

miles, -itis (A) = ζηξαηηώηεο  

ratio, -onis (Θ) = θύζε (ελόο όληνο)  

ars, artis = ηέρλε (εδώ:liberales artes=ειεπζέξηα καζήκαηα) γεληθή πιεζπληηθνύ: atrium, 
αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ: artes/artis 

imperator, -oris (A) = ζηξαηεγόο, απηνθξάησξ  
 

Γ΄ΚΛΙΗ  
exercitus, -us (Α) = ζηξαηόο  

status, -us (Α) = ζηάζε  

motus, -us (Α) = θίλεζε  

aditus, -us (Α) = έθβαζε  

metus, -us (Α) = θόβνο  
 

ΔΠΙΘΔΣΑ  
Β΄Κλίση 
serenus, -a, -um = γαιήληνο  
repentinus, -a, -um = μαθληθόο  
Romanus, -a, -um = ξσκατθόο 
Adversarius, -a, um = αληίπαινο 
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Paulianus, -a, um = ηνπ Παύινπ 
Γ΄κλίση 

 alacer, alacris, alacre = πξόζπκνο, κε αλαπηεξσκέλν εζηθό  

παξαζεηηθά: alacrior-ior-ius, Τπεξζ.: Δελ έρεη 

(επίξξεκα: alacriter, alacrius, Τπεζ.: Δελ έρεη 

 liberalis, -is, -e = ειεπζέξηνο  

παξαζεηηθά: liberalior-ior-ius, liberalissimus-a-um 

(επίξξεκα: liberaliter, liberalius, liberalissime) 

 illustris, -is, -e = ιακπξόο, έλδνμνο 

παξαζεηηθά: illustrior-ior-ius, illustrissimus-a-um 

(επίξξεκα: illustriter, illustrius, illustrissime)  
 

 

Ρήματα 

Α΄ σζσγία  

disputo, disputavi, disputatum, disputare (1) = κηιώ γηα  

do, dedi, datum, dare (1) = δίλσ  
 

Γ σζσγία 

gero, gessi, gestum, gerere (3) = δηεμάγσ  

*deficio, defeci, defectum, deficere (3)= ράλνκαη, παζαίλσ έθιεηςε  

invado, invasi, invasum, invadere  (3) = εηζρσξώ, θαηαιακβάλσ  

amitto, amisi, amissum, amittere (3) = ράλσ  

mitto, misi, missum, mittere (3) = ζηέιλσ, ξίρλσ  

vinco, vici, victum, vincere (3) = ληθώ  
 

Ανώμαλα 

*possum, potui,  -  , posse = κπνξώ  

*sum, fui,  -  , esse =είκαη  
 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν  
is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  
ille, illa, illud (δεηθηηθή) = εθείλνο, εθείλε, εθείλν  
 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
subito = μαθληθά  
Tum = ηόηε  
Sic = έηζη 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

adversus + αιτ. = ελαληίνλ  
ob + αιτ. = εμαηηίαο, ιόγσ (εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην : ob 
repentinum monstrum)  
de + αυαιρ. = γηα, ζρεηηθά κε (αλαθνξά) 
ad + αιτ. = ζε (ζθνπόο : ad illustrem illam Paulianam 
victoriam)  

et (ζπκπιεθηηθόο) =θαη  
ac (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
Quia (αηηηνινγηθόο) = γηαηί, 

επεηδή  
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Δτσμολογικά 

adversus  πξβ. ην επίζ. Adversus,  
Persen  αξρ. Πέρσην,  
serenus  serēno = γαιελεύσ· πξβ. ζεξελάηα << ηη.,  
ratio  πξβ. ξαζηνλαιηζκόο << γαιι.,  
motus < moveo· πξβ. κνηέξ, κνην-ζηθιέηα << γαιι.,  
alacer  πξβ. αιέγξνο << ηη.,  
pugna  pugnus = ππγ-κή· κπνπληά << βελ.,  
illustris  in-lustris· πξβ. luna· ινύζηξν << ηη.,  
luna  θπξ. «θσηεηλή»· < *leuk-sna· πξβ. ιεπθ-όο, ιύρ-λνο  
liberalis < līber,  
aditus < adeo,  
imperator < impero· imperium,   
adversarius < adversus 
mitto > κηζεύσ, κηζεκόο,  
vinco  Victoria,  
terror  τρέω,  
fiducia  πείζσ 
 

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
erat: ξήκα,  
Sulpicius Gallus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
legatus: θαηεγνξνύκελν ζην Sulpicius Gallus κέζσ ηνπ erat,  
Luci Aemili Pauli: γεληθή θηεηηθή ζην legatus. 
 
 
qui bellum adversus Persen regem gerebat: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, 
πξνζδηνξηζηηθή ζην Luci Aemili Pauli. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία qui θαη 
εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (gerebat) δειώλνληαο έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, ρξόλνπ 
παξαηαηηθνύ επεηδή αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. Λεηηνπξγεί δε σο παξάζεζε ζην Luci 
Aemili Pauli. 
 

gerebat: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
bellum: αληηθείκελν ζην gerebat,  
adversus Persen: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη ερζξηθή δηάζεζε ζην gerebat, 
regem: παξάζεζε ζην Persen. 
 
Serena nocte subito luna defecerat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
defecerat: ξήκα,  
luna: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nocte: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην defecerat,  
Serena: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην nocte,  
subito: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην defecerat. 
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ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
invaserat: ξήκα,  
terror: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
animos: αληηθείκελν ζην invaserat,  
militum: γεληθή θηεηηθή ζην animos,  
ob monstrum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη ην εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην ζην 
invaserat,  
repentinum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην monstrum. 
 
et exercitus fiduciam amiserat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο πνπ ζπλδέεηαη παξαηαθηηθά κε 
ηελ πξνεγνύκελε θύξηα κε ηνλ ζύλδεζκν et. 
amiserat: ξήκα,  
exercitus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
fiduciam: αληηθείκελν ζην amiserat. 
 
 
Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus 
disputavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
disputavit: ξήκα,  
Sulpicius Gallus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
de ratione, de statu, (de) motibus: εκπξόζεηεο αθαηξεηηθέο ηεο αλαθνξάο ζην 
disputavit,  
lunae(que): γεληθή ππνθεηκεληθή ζηα statu θαη motibus,  
caeli: γεληθή θηεηηθή ζην ratione,  
stellarum: γεληθή ππνθεηκεληθή ζηα statu θαη motibus,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην disputavit. 
 
 
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο πνπ 
ζπλδέεηαη παξαηαθηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε θύξηα κε ηνλ ζύλδεζκν que.  
misit: ξήκα,  
Sulpicius Gallus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
exercitum: αληηθείκελν ζην misit,  
alacrem: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην exercitum, 
modo: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην misit,  
eo(que): επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην modo,  
in pugnam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ζθνπνύ ζην misit. 
 
 
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt: 
Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
dederunt: ξήκα,  
artes: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
liberales: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην artes,  
Galli: γεληθή θηεηηθή ζην artes,  
aditum: αληηθείκελν ζην dederunt,  
ad victoriam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ζθνπνύ ζην dederunt,  
Paulianam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην victoriam,  
Sic: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην dederunt,  
illustrem: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην victoriam,  
illam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην illustrem Paulianam victoriam. 
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Quia ille metum exercitus Romani vicerat: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή 
πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ αηηηνινγηθό ζύλδεζκν Quia θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (vicerat) 
επεηδή ε αηηηνινγία είλαη αληηθεηκεληθά απνδεθηή, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί ε πξάμε 
αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. Εθθξάδεη δε ηελ αηηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θύξηαο πξόηαζεο. 

vicerat: ξήκα,  
ille: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
metum: αληηθείκελν ζην vicerat,  
exercitus: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην metum,  
Romani: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην exercitus. 

 
 

imperator adversarios vincere potuit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
potuit: ξήκα,  
imperator: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
vincere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην potuit,  
imperator: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ vincere (ηαπηνπξνζσπία),  
adversarios: αληηθείκελν ζην vincere. 
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